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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
právě otevíráte první číslo Bulletinu UPP ČR roku 2016. Chceme Vám v něm podat
souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků, které připravujeme pro
následující období. Pokračovat chceme jak v aktivitách vzdělávacích, tak i v
takových, kterými nejen aktivně podpoříme partnerství s jinými profesně blízkými
spolky a zájmy právnického stavu vůbec, ale kterými také budeme propagovat naši
Unii a zvyšovat její prestiž.

Vzdělávací akce a aktivity sekcí:
•

12. února 2016 bude půldenní seminář pořádaný AK KŠB v jejích prostorách,

jehož tématem je právní úprava nájmu komerčních prostor a její úskalí.
•

24. února 2016 bude půldenní seminář, který pro nás připravuje JUDr. Jan

Vidrna na téma trestní odpovědnosti právnických osob a který bude v prostorách
centrály České spořitelny, a.s.
•

Naši členové mají možnost účastnit se i kurzu „Vybrané otázky práva

obchodních korporací“, který je pořádán na půdě Právnické fakulty UK v Praze
dne 8. února 2016. Vyučujícími v kurzu jsou JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.,
JUDr. Lucie Josková, Ph.D. Program a přihlášku jste obdrželi na vaše e-mailové
adresy.
•

Ve druhé polovině března 2016 se v prostorách AK Bird&Bird uskuteční

půldenní seminář o právním charakteru dat a databází a jejich právní ochraně, který
je v gesci sekce práva informačních technologií.

•

Pracovněprávní sekce bude na aktuální pracovněprávní témata pokračovat v

sérii seminářů, z nichž první pojednávající na téma aktuální pracovněprávní
judikatura zejména v oblasti diskriminace a rozhodnutí ESD ve věci Tyco se
uskutečnil 19. ledna 2016.
•

Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů připravuje

víkendový výjezdní seminář v Litoměřicích 15. - 17. dubna 2016, zaměřený zejména
na mediaci.
•

Sekce energetická naplánovala Energetické symposium v Brně a Jarní

seminář právníků energetických společností ve Velkých Bílovicích ve dnech 25. - 26.
května 2016.
•

Sekce nové občanské právo se zaměří na rozjezd činnosti a na přípravu

akcí k občanskému právu. Sekce stavebního práva a veřejných zakázek se
soustředí na novelu stavebního zákona a na nový zákon o zadávání veřejných
zakázek.
Výroční konference „Podnikový právník 2016“ a „Ocenění Podnikový právník
2016“
•

Výroční konference „Podnikový právník 2016“ je již tradičně připravena na

duben, letos to bude 14. dubna 2016 v konferenčním sále Pražské energetiky, a.s.
Jako i v předchozích letech chceme, aby Konference byla opravdu reprezentativní
událostí Unie. Vybíráme témata, která by vás zaujala jak po stránce obsahové, tak
osobnostmi prezentujících.
•

Jak se již stalo tradicí, bude na slavnostním večeru v den konání Konference

uděleno „Ocenění Podnikový právník 2016“ vítězům v sedmi kategoriích, které
byly vyhlášeny v Bulletinu č. 6/2015. Nominovat kandidáty můžete již nyní na
https://docs.google.com/forms/d/1CbqR6RaHFiIhpfMU565bNqxhvldNYfr8AsHiaq0zJyQ/viewform?us
p=send_form

Partnerské a jiné aktivity UPP
•

Již řadu let jsme partnerem celojustiční soutěže Právník roku. Výsledky té v

pořadí poslední - „Právník roku 2015“ - budou vyhlášeny v Brně na galavečeru
dne 29. ledna 2016.
•

Jsme partnery i dvou prestižních právnických plesů. Prvním z nich je Ples

právníků Spolku českých právníků Všehrd, který se bude konat dne 27. února

2016 v Obecním domě v Praze. Tím druhým je Ples právnické fakulty MU v Brně,
který se koná dne 12. března 2016 v Brně.
•

Přijali jsme nabídku partnerství na konferenci pořádané Economia, a.s. pod

názvem „Innovative Legal Services Forum“ konané dne 11. května 2016.

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR se těším na všechna
setkávání s Vámi. Doporučuji Vám průběžně sledovat náš web http://www.uppcr.cz/,
v němž naleznete nejen informace týkající se vzdělávání a aktivit sekcí, ale i
materiály k partnerským projektům a k propagaci naší Unie.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka Unie podnikových právníků ČR z. s.

